BLUE
CROWDFUNDING

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των φορέων της γαλάζιας
οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση της
συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding)
blue-crowdfunding.interreg-med.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10.00-10.10
10.10-10.20

Διαδικτυακή προσέλευση.
Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός.
Απόστολος Τζιτζικώστας,

Εργαστήριο για τη συμμετοχική χρηματοδότηση

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

10.20-10.30

Το Ευρωπαϊκό έργο Blue Crowdfunding.
Βασίλης Τσανίδης Δρ. Ν., Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και

στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας

Συνεργασιών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

10.30-11.00

Συμμετοχική χρηματοδότηση και στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης

Platform-based urban development: Crowdfunding for setting
platform-based ecosystems.
Ανάπτυξη των πόλεων σε σχέση με πλατφόρμες και οικοσυστήματα. Τυπολογία
πλατφορμών και οικοσυστημάτων. Η συμβολή της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας
και η Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο
Εργαστήριο τετραπλού έλικα στο πλαίσιο του έργου Blue Crowdfunding
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ∆ιακρατικής Συνεργασίας
Interreg Mediterranean 2014-2020,
την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης
και καλές πρακτικές εφαρμογής της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπροσώπους και στελέχη οργανισμών του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των αναπτυξιακών
εταιρειών, των επιμελητηρίων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν ή/ και
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθηγητής Δρ. Νίκος Κομνηνός, Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

11.00-11.30

Πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης και κοινωφελείς δράσεις
(civic crowdfunding) στην Ελλάδα: το παράδειγμα της πλατφόρμας
Give&Fund.
Γιάννης Χατζήμπεης, Εμπνευστής & Ιδρυτής της πλατφόρμας Crowdfunding Give & Fund,
Paralympian, Ironman, Ομιλητής Παρακίνησης.

11.30-12.00

Η αξία και η μαγεία των συνεργειών.
Ευδόκιμος-Νίκων Φρέγκογλου, Επικοινωνιολόγος - Τεχνολόγος Πολιτισμού, Project
Manager στο Σωματείο «Διάζωμα».

12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-13.00

Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις.
Διάλειμμα.
Περιπτώσεις γαλάζιας συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.
Aegean Rebreath-Συμμετοχική Χρηματοδότηση και Δράσεις Συλλογικής
Ωφέλειας για τις Τοπικές Κοινότητες.
Βασίλης Σταμογιάννης, Project Manager, Aegean Rebreath & Γιώργος Σαρελάκος, Founder,
Aegean Rebreath.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

- «Ύφαλος Τέχνης: Βουτιά στη Μυθολογία»: Τι πήγε στραβά και βούλιαξε μια

Πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα φιλοξενηθεί το εργαστήριο θα σταλούν
σε κάθε συμμετέχοντα/ συμμετέχουσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα
δηλώσει στη φόρμα εγγραφής του/ της.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.
Το έργο Blue Crowdfunding σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ∆ιακρατικής Συνεργασίας Interreg
Mediterranean 2014-2020 και στοχεύει να βελτιώσει τις δεξιότητες των εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς της
γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της χρήσης της
συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Blue Crowdfunding επιδιώκεται (α) η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης, (β) η ανάπτυξη της
επιχειρησιακής ικανότητας των Περιφερειών στη χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης, (γ) η διερεύνηση των
δυνατοτήτων υιοθέτησης νέων πολιτικών και αξιοποίησης των εργαλείων της συμμετοχικής χρηματοδότησης από τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις αναπτυξιακές εταιρείες, τα επιμελητήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας.
Διοργάνωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Project co-financed by the European Regional Development Fund

πολύ καλή ιδέα;
Δρ. Aλέξιος Λόλας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

13.00-13.15

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την καινοτομία: βασικά συμπεράσματα
από το έργο Innova-FI.
Πόπη Οικονόμου, Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΠΑ - Υπεύθυνη Έργου.

13.15-13.30

Crowdfunding και Blockchain: Τα ICO και τα εν δήμω.
Δρ. Σπύρος Αβδημιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Παναγιώτης Μοσχοτόγλου Υποψήφιος Διδάκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

13.30-14.00

Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις - Συμπεράσματα.

